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STANOVY 
zájmového sdružení právnických osob s názvem 

 
Asociace dodavatelů tepla a technologií 

  
dle § 20f a 20g zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

§ 1 
NÁZEV SDRUŽENÍ A SÍDLO 

 
(1) Název sdružení zní: Asociace dodavatelů tepla a technologií (dále jen „Sdružení“), 
používaná zkratka ADTT . 
(2) Sídlo sdružení: Semtín čp.108, 533 53  Pardubice. 
(3) Sdružení je právnickou osobou. 
 

§ 2 
ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI 

 
(1) Účelem sdružení je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení společného zájmu v oblasti 
teplárenství. 
(2) Předmětem činnosti sdružení je: 
a) podpora rozvoje systémů zásobování teplem (dále jen "SZT") a zásobování chladem, , 
b) ochrana právních zájmů SZT a zásobování chladem, zpracování stanovisek k návrhům obecně 
závazných právních předpisů, dotýkajících se SZT a zásobování chladem, 
c) řešení otázek rozvoje, provozu a údržby zařízení SZT a zásobování chladem a řízení soustav 
SZT, zejména základní technické a technicko-ekonomické problematiky spojené s výrobou 
a rozvodem tepla a chladu, 
d) organizování a pořádání školících kursů, seminářů, konferencí a exkurzí za účelem výměny 
zkušeností a odborných materiálů. 
 

§ 3 
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ 

 
Členství zakládajících členů vzniká podpisem zakladatelské smlouvy 
(1) Členem Sdružení se mohou na základě jejich přijetí představenstvem stát právnické osoby. 
(2) Žádost o členství, podepsaná statutárním orgánem, musí být podána písemně s prohlášením, 
že nový člen souhlasí a přistupuje ke stanovám sdružení a uhradí členské příspěvky a poplatky za 
služby. 
(3) Členství ve Sdružení zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Členský příspěvek uhrazený za daný kalendářní 
rok se nevrací. Poměrná část úhrady za služby za daný kalendářní rok se nevrací. Členství zaniká 
členovi, který neprovedl úhradu členských příspěvků v příslušném termínu. Členství rovněž 
zaniká hrubým porušení stanov, zánikem členské právnické osoby a zánikem Sdružení. 
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§ 4 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
(1) Všichni členové sdružení jsou oprávněni: 
a) podávat návrhy a podněty týkající se činnosti sdružení a odborné problematiky spojené s SZT, 
b) účastnit se všech akcí sdružení, 
c) předkládat členům sdružení návrhy na změny a doplnění stanov. 
(2) Svá práva uplatňuje člen hlasováním na členské schůzi.  
(3) Každý člen sdružení má jeden hlas a výše členského příspěvku a poplatku za služby je určena 
členskou schůzí. 
 

§ 5 
MAJETKOVÉ POM ĚRY 

 
Příjmy sdružení k zabezpečení své činnosti a k úhradě nákladů: 

 
- členské příspěvky, který se platí do 31. března daného roku 
- dotace státu nebo územně samosprávných celků 
- příjmy ze zahraniční pomoci včetně zdrojů EU 
- příjmy z vlastní podnikatelské činnosti Sdružení. 

 
O způsobu rozdělení zisku a krytí ztrát Sdružení vzniklých v uplynulém účetním roce rozhoduje 
členská schůze. 
 

§ 6 
SLUŽBY ČLENŮM POSKYTOVANÉ SDRUŽENÍM 

 
(1) Sdružení poskytuje svým členům servis a odborné služby dle schváleného plánu práce valnou 
hromadou. 
(2) Servis a odborné služby poskytuje sdružení svému členovi na základě smlouvy. 
(3) Úhrada za servis a odborné služby stanovená dle §8, odst.4 (c) je splatná do 31. března.  
 

§ 7 
ORGÁNY SDRUŽENÍ 

 
Sdružení má tyto orgány 

- členskou schůzi 
- představenstvo 
- jednatele 

 
§ 8 

ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 
(2) Členská schůze se koná jednou ročně.  
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(3) Členská schůze se svolává písemnými pozvánkami, a to nejméně čtyři týdny před datem 
konání členské schůze. Současně s pozvánkou musí být členům zaslán program jednání 
a nejpozději dva týdny před jednáním materiály, které mají být projednávány. 
(4) Do působnosti členské schůze náleží: 
a) schvalovat vlastní jednací a volební řád, 
b) schvalovat zprávy o činnosti Sdružení, 
c) schvalovat plán činnosti Sdružení, rozpočet pro běžný rok, výši úhrady za servis a odborné 
služby, výroční zprávu a rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření sdružení, 
d) schvalovat stanovy a jejich změny. 
(5) Členská schůze je usnášení schopná, zúčastní-li se jí členové zastupující více než polovinu 
všech hlasů. Nesejde-li se takový počet členů nebo klesne-li jejich počet na zasedaní pod tuto 
hranici, svolá se do dvaceti dnů nové jednání k projednání téhož, případně jen zbývajícího 
pořadu. 
 

§ 9 
PŘEDSTAVENSTVO 

 
(1) Představenstvo sdružení je statutárním orgánem Sdružení, je tříčlenné a je voleno členskou 
schůzí. Volební období představenstva je tříleté. 
(2) Představenstvo řídí Sdružení v období mezi členskými schůzemi.   
 

§ 10 
JEDNATEL 

 
(1) Jednatel je statutárním orgánem Sdružení a je volen představenstvem.  
(2) Při jednání jménem Sdružení navenek jedná a podepisuje jednatel. V případě jeho 
nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený člen představenstva. 
 

§ 11 
VZNIK, ZRUŠENÍ A ZÁNIK SDRUŽENÍ 

 
(1) Vznik Sdružení 
Sdružení vzniká podpisem zakladatelské listiny jeho členy. 
(2) Zrušení Sdružení 

- rozhodnutím členské schůze 
- uvalením konkurzu na Sdružení 
- soudním rozhodnutím 

Nepřejde-li jmění Sdružení na právního nástupce, vyžaduje ustanovení § 20j Občanského 
zákoníku likvidaci.  Způsob a provedení likvidace se řídí přiměřeně ustanovení Obchodního 
zákoníku o likvidaci obchodních společností. Případný likvidační zůstatek bude rozdělen mezi 
členy sdružení dle poměru členských příspěvků.    
3) Zánik Sdružení 
Sdružení zaniká výmazem z registru vedeného krajským úřadem. 
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§ 12 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Tyto stanovy jsou nedílnou součástí zakladatelské listiny Sdružení. Změny a doplňky stanov 
schvaluje členská schůze. Dodatky musí být písemné. Věci, které nejsou v těchto stanovách 
uvedeny, se řídí obecnými právními předpisy. 
 
V Pardubicích dne 7.dubna 2011. 


